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Smlouva o d lo ¨ .: 22 688
Mezi objednatelem:
M sto Hlinsko
Pod bradovo nÆm st 1
53901 Hlinsko
I¨ : 00270059
DI¨ : CZ00270059

Zastoupen m: panem Miroslavem KrŁilem, D1S, starostou

OprÆvn n jednat v technick ch v cech je

Kontakt pro elektronickou fakturaci:

na stran jednØa zhotovitelem:

V tahy elektro, spol. s r. o.
Ocelkova 643/20, ¨ ern Most, 198 00 Praha 9
Provozovna: Stroj renskÆ700, 580 01 Havl Łkøv Brod

Zastoupen m: panem Otakarem Ligmajerem, jednatelem spoleŁnosti
oprÆvn n jednat v technick ch v cech tØto smlouvy:
IC: 48154539

na stran druhØ.

¨ lÆnek I. Płedm t pln n :

Płedm tem pln n je provÆd n pravidelnØho servisu v tahu

Evid. Cena bez GSM komunikÆtor
. Druh Nosnost Um st n V robn Łslo
C. DPHlm s c cena bez DPHlm s c

319 AlO/OHV 450 kg Karla LidickØho 1213 479/2022 980,- KŁ 35,- KŁ

Servis bude provÆd n dle ¨ SN 27 4002, ¨ SN 27 4007 a souvisej c ch płedpisø, kter mi se budou ob
smluvn strany ł dit. Servisn a œdr bovÆŁinnost bude provÆd na v hradn na v taz ch objednatele
v e specifikovan ch.

¨ lÆnek II. Rozsah prac a slu eb:

1. PrÆce a slu by provÆd nØv rÆmci pravideln ch m s Łn ch plateb:
a) OdbornØ prohl dky za œŁelem posouzen celkovØho stavu v tahu v rozsahu a ve lhøtÆch dle ¨ SN

27 4002
b) Re ijn (cestovn ) nÆklady pro rozsah prac a slu eb dle bodu II. 1
c) PravidelnØmazÆn pohybliv ch mechanismø, vod tek kabiny a dopln n mazadel a olejø. Likvidace

star ch olejov ch nÆpln a mazadel je zaji t na zhotovitelem v souladu se zÆkonem o ochran
ivotn ho prostłed a zÆkonem o odpadech.

V tahy elektro, spol. s r. o., Ocelkova 643120, ¨ ern Most, 198 00 Praha 9
Provozovna: Stroj renskÆ700, 580 01 Havl Łkøv Brod ISO 9001
Tel. 569 425 077 e-mail: info(wtahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz
Ev. Ł. oprÆvn n : 0297/6/20/ZZ-M,O,RZ/E-e [L-C (Cerlificalion)
SpoleŁnost je zapsÆna v obchodn m rejstł ku u M stskØho soudu v Praze, odd l C. vlo ka 227425.
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d) Č i t n v tahu od provozn ch nečistot v tahem způsoben ch.
e) Ci t n dna achty.
f) Pravidelnápreventivn údr ba a kontrola v rozsahu a term nech dle Č SN 27 4002
g) Potřebnémazac prostředky a oleje na dopln n do hodnoty 100 Kč pro jednu servisn zásah (bez

DPH).
h) Zaji t n pohotovostn slu by nepřetr it .
i) Zaji t n provozu linky mobiln ho operátora, určenépro komunikaci s pohotovostn slu bou.

2. Práce a slu by nad rámec pravideln ch plateb, které budou hrazeny na základ montán ho
listu.
a) Odbornézkou ky v tahu k ov řen způsobilosti zař zen k dal mu provozu v rozsahu a ve lhůtách

dle CSN 27 4007 tab. 1
b) Opravy v tahu.
c) Novétechnickézm ny a zabezpečen , kterábudou po adovány nov mi předpisy.
d) Technickápomoc zhotovitele k zaji t n inspekčn ch prohl dek (dle po adavků a term nů uveden ch

v Č SN 27 4007) včetn v konů inspekčn ho orgánu.
e) Vypro t n osob z kabiny v tahu v př pad poruchy.
f) Modernizace, rekonstrukce, technickázhodnocen a dal práce v t ho rozsahu budou ře eny

smluvn cenou na základ zpracované cenové nab dky odsouhlasené objednatelem. Na jej m
základ vystav objednatel objednávku, kterou zhotovitel potvrd , popř pad bude vyhotovena a
sepsána samostatnáSmlouva o d lo.

g) Re ijn náklady nad rámec bodu II. 1 této smlouvy.

Č lánek lIl. Č as pln n :
a) Oprava neprovozuschopného v tahu v př pad poruchy bude zahájena max. do 6 hodin od

nahláen v pracovn dob zhotovitele.
b) Vypro t n osob a nákladů z kabiny v tahu v př pad poruchy bude zahájeno max. do 1 hodiny od

nahláen .
c) Č asovépln n ostatn ch slu eb a prac v t ho rozsahu dle dohody.

Č lánek IV. Povinnosti zhotovitele:
a) Zhotovitel se zavazuje provést d lo podle článku I., II. a III. podle CSN 27 4007 a Č SN 27 4002.
b) Zhotoven d la zaznamená pracovn k zhotovitele do dokumentace ulo ené u objednatele ve

strojovn v tahu.
c) Zhotovitel neprodlen seznám objednatele s v sledky odborn ch a úředn ch zkou ek, zrovna tak

upozorn objednatele na zji t né závady maj c vliv na bezpečn provoz v tahu. Současn s t m
předlo objednateli návrh na ře en k odstran n zji t n ch závad.

d) Pln n dle této smlouvy bude provád no vy kolen mi pracovn ky zhotovitele v souladu s platn mi
normami a dal mi právn mi předpisy, jako i technick mi po adavky v robce na bezpečn provoz
v tahu (vyhrazeného technického zař zen ).

Č lánek V. Povinnosti obednateIe:
a) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména umo nit vstup do

objektu, kde se předm tné zař zen nacház a to po celou dobu platnosti smlouvy. V př pad , e
objednatel neumo n zhotoviteli př stup k provád n sjednaného pln n , pak nese ve kerénásledky
sám. Nárok zhotovitele na odm nu neproveden m prac z tohoto důvodu nen dotčen.

b) Objednatel zajist pro zhotovitele mo nost bezplatného připojen př strojů, nástrojů a nářad nutného
ke zhotoven d la k elektrickés ti.

c) Objednatel v průb hu provád n d la bude respektovat stanoviska a pokyny zhotovitele, zvlát k
závadám maj c ch vliv na provoz a bezpečnost v tahu.

d) Objednatel se zavazuje provozovat a u vat v tahy k účelu, ke kterému jsou určeny a podle návodu
k u ván , kter je zalo en v dokumentaci v tahu, popř pad vyv en v kabin v tahu.

e) Objednatel v dostupn ch částech v tahů a prostor s nimi spojen ch (strojovny, nástupi t př stupy
ke strojovnám) bude udr ovat pořádek a čistotu.

V tahy elektro, spol. s r. o., Qcelkova 643120, Č ern Most, 198 00 Praha 9
Provozovna: Stroj renská700, 580 01 Havl čkův Brod ISO 9001Tel. 569 425 077 e-mail: infowtahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz
Ev. č. opr vn ni: 0297/6/20/ZZ-M O R Z/E-e 1[-C (CerliÍication)
společnost je zapsána v obchodn m rejstř ku u M stského soudu v Praze, odd l C. vlo ka 227425.



Č lánek Vl. Uplat ován po adavků na opravy:
a) Po adavky na provád n oprav bude objednatel uplat ovat na tel. C sle 569 425 077 v pracovn

dob zhotovitele v dob od 7,00 do 15,00 hod. Po této dob jev činnosti záznamovézař zen .
b) Při hláen závad na záznamovézař zen je třeba uvést jméno, adresu, jednoduch popis závady

př padn telefon, na kterém je mo no domluvit způsob odstran n závady.
c) Pro vypro t n osob a nákladů z kabiny v tahu volat tel. č. 777 715 770
d) Ostatn po adavky je mo néuplat ovat p semn nebo osobn v kanceláři firmy v Havl čkov Brod ,

Stroj renská700.

Č lánek VII. Cena za proveden d la:
a) Cena prac a slu eb dle bodu II. 1. smlouvy pravidelnám s čn platba čin celkem 1.015,- Kč bez

DPH.
DPH nebude účtováno - na provedenépráce se vztahuje přenesen da ovépovinnosti.

b) Ostatn práce budou účtovány dle cen ku zhotovitele. Práce a slu by nezahrnuty do cen ku
zhotovitele budou účtovány hodinovou sazbou ve v i 580,- Kč (pro rok 2022) + DPH dle skutečn
odpracovan ch a odsouhlasen ch hodin.

c) Zhotovitel máprávo na úpravu ceny při růstu inflace. Cena předm tu pln n se pro dal obdob
zvy uje indexem vyhláen m Č esk m statistick m úřadem za předchoz rok.

Č lánek Vlil. Fakturace:
a) Fakturace bude v př pad pravideln ch slu eb prob hat ročn , faktura bude hrazena ve 12 splátkách

se splatnost v dy ke konci m s ce. Na ostatn práce bude fakturace prob hat na základ
montán ho listu zhotovitele potvrzeného zástupcem objednatele. Faktura bude obsahovat ve keré
da ovénále itosti se 14 denn splatnost ode dne odeslán faktury.

b) Pro př pad prodlen s placen m fakturovan ch částek se sjednávásmluvn pokuta ve v i 0,1% za
ka d den prodlen z celkovéfakturovanéčástky.

c) Za provedenou úhradu se pova uje připsán fakturovanéčástky na účet zhotovitele.

Č lánek IX. Záruka:
a) Záručn lhůta za provedené práce je stanovena dle platn ch předpisů Občanského zákon ku.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené b n m opotřeben m, neoprávn n m zásahem,
nesprávn m pou ván m nebo úmysln m po kozen m ze strany objednatele, popř pad třet ch
osob.

b) Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené ivelnou pohromou.

Č lánek X. V eobecnésmluvn podm nky:
a) Zhotovitel odpov dáza včasnéa řádnépln n této smlouvy.
b) Právo vypov d t smlouvu s okam itou účinnost má:

objednatel v př pad hrubého opakovaného nedodr en ujednán této smlouvy a opakovaného
nedodr en CSN uveden ch v Č l. I. této smlouvy, ato i přes p semnou v zvu k odstran n t chto
vad provád n d la.
zhotovitel, zjist -li zásahy jin ch osob na zař zen ch, jich se smlouva t ká,
do lo-li ke zm n účelu pou ván v tahu,
v př pad opakovaného prodlen s placen m po předchoz m p semném upozorn n ,
v př pad nutnosti proveden prac bezpečnostn ho charakteru, jejich proveden objednatel
odm tne, zhotovitel nenese odpov dnost za provoz v tahu a př padné kody, vznikléobjednateli
Č i třet osob .

c) Objednatel máprávo na bezplatnéodstran n vad zji t n ch správn m orgánem, pokud tyto vady
vznikly nepln n m této smlouvy zhotovitelem. Objednatel máté právo na úhradu kody, kterámu
vznikla na základ sankc ulo en ch správn m orgánem, pokud byly sankce ulo eny na základ
prokazatelného nepln n této smlouva ze strany zhotovitele.

d) Zhotovitel neodpov dáza př padné ztráty, kody nebo jinou újmu způsobenou objednateli třet mi
osobami nebo vy moc .

V tahy elektro, spol. s r. o., Ocelkova 643120, Č ern Most, 198 00 Praha 9
Provozovna: Stroj renská700, 580 01 Havl čkův Brod ISO 9001
Tel. 569 425 077 e-mail: infovvtahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz
Ev. Č . oprávn n : O297I6I2OIzZ-M O R Z/E-e LLC (Cer[i ica(ion)
společnost je zapsána v obchodn m rejstř ku u M stského soudu v Praze, odd l c. vlo ka 227425.
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e) Zhotovitel si vyhrazuje prÆvo zm ny płedm tnØsmlouvy, popł pad dodatku v pł pad zm ny ¨ SN
a płedpisø souvisej c ch s touto smlouvou a maj c ch vliv na pln n tØto smlouvy.

¨ lÆnek Xl. Platnost smlouvy:
a) Smlouva se sjednÆvÆna dobu neurŁitou s v pov dn lhøtou v dØlce 12 m s cø. V pov dn lhøta

zaŁne b et dne 1. ledna kalendÆłn ho roku nÆsleduj c m po kalendÆłn m roce, ve kterØm byla
v pov doruŁena druhØsmluvn stran .

b) Smlouvu lze m nit a dopl ovat pouze p semn mi dodatky, na kter ch se ob strany dohodnou.
c) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro ka dou smluvn stranu.

Smlouva plat od: 1. 11. 2022

Datum:

V tahy elektro, spol. s r. o., Ocelkova 643120, ¨ ern Most, 198 00 Praha 9
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